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JÓGA 

• Cvičení inspirované světově známým systémem  
„Jóga v denním životě“ 

 
• Nácvik relaxačních technik (Jacobsonova 

progresivní relaxace, Autogenní tréning) 
 

• Dechová cvičení (nácvik plného jógového dechu) 
 

• Ásány (jógové pozice) 
 

• Krokodýlí cviky (protahovací cvičení zaměřené na 
uvolnění páteře) 



Dechové techniky 

• Dech jako základ všech relaxačních technik 

• Meditace v akci 

• Relaxace se samohláskami 

• Zvuk aktivního klidu 

• Léčba vibrací 



Hudba podporující relaxaci 

• Léčba hudbou 

 

• Monotónní zvuk 

 

• Opakování- obeznámení- pohoda-
RELAXACE 

• Rytmus/ Puls 

 

 

 



ORIENTÁLNÍ TANEC 
Základy  břišního tance 

Základní prvky 
 
- Sunutí hlavou, trupem, pánví 
(kroužky) 
- Kroužky hlavou, rukama, trupem, 
pánví 
- Osmičky pánví, rameny a trupem 
(osmičky) 
- Shimmy rameny, pánví (shimy) 
- Akcenty hlavou, rameny, poprsím, 
boky, pánví 
- Vlnění celým tělem (vlny) 
- Jednoduché krokové prvky, variace a 
otočky 
- Dropy a kiky 
- Twist pánví a rameny (twist) 

Fyzické účinky břišního tance 
zlepšení prokrvení celého těla, pohyblivost a koordinace 
zlepšení postavení těla 
zvýšení pružnosti celého těla a síly jednotlivých svalů 
celkové formování postavy 
posílení svalů dna pánevního a usnadnění porodu 
zmírnění menstruačních bolestí 
při tanci se uvolňují svaly v oblasti pánve, což napomáhá léčbě neplodnosti 
díky stimulaci vnitřních orgánů se upravuje zažívání 
velmi pomáhá od ztuhlosti krčních svalů a tak i od bolesti (dnes tak časté od 
sezení u počítače) 
 
Psychické účinky břišního tance 
přináší radost a uvolnění 
odbourává stres 
zvyšuje sebevědomí 



REFLEXNÍ MASÁŽ A KLASICKÁ 
SPOROTOVNÍ MASÁŽ ZAD, ŠÍJE, 

CHODIDEL 

Reflexní terapií lze výrazně ovlivnit činnost imunitního systému, 
lymfatického systému, látkové výměny, zmírnit  
či odstranit bolesti zad a krční páteře.  
Masáž chodidla a mačkání reflexních plošek příznivě ovlivňuje 
psychiku. Reflexní masáž lze využít jako metodu preventivní i 
léčebnou. 

Klasická masáž  
je vynikající prostředek k odstranění bolesti, navození dobré nálady, pohody, 
povzbuzení energie a zotavení svalstva. Osvěžuje tělo i mysl a lze si tak díky ní 
nejen efektivně odpočinout, ale také dosáhnout o poznání vyšší výkonnosti 
během dne. Při klasické masáži jsou vyvolávány psychické i fyzické změny a 
tím pocit souznění těla a mysli. 
Klasická masáž je zároveň považována za vynikající léčebný postup, vhodný 
nejen jako prostředek v boji proti stresu a napětí, ale také proti vznikajícím 
traumatům a nemocem. 



BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE 
Harmonizace emocí 

Terapie vznikla v roce 1930 v Anglii. 
 
Vytvořil ji známý homeopat a lékař Dr. Edward Bach. 
 
Tvoří ji 38 esencí z květů na třicet osm emočních stavů. 
 
 Okamžitě harmonizuje emoce. 
 
Terapeut vybírá kombinaci max. 7 esencí. 
 
Kapičky se pak užívají 4x denně 4 kapky na jazyk. 



ZDRAVÍ 
Kvalita života 

Přednáška o Psychosomatice 
- Vždy působit zároveň na fyzickou i psychickou úroveň---nejrychlejší cesta k uzdravení 
 
 Výživové poradenství 
-jak odkyselit tělo, jak detoxikovat, jak zhubnout, otázky správné suplemetace, zdravá 

strava, přírodní doplňky a pomocníci k lepšímu zdraví,… 
 
Měření elektroakupunkturním přístrojem SPT  
-regenerační medicína, bylinné preparáty tradiční čínské medicíny 
 
 
 
 
 
 
 
Individuální sestavení programů pro obnovení či povzbuzení vitality a zdraví. 
 
  

 



Strava podporující relaxaci 

• ZDRAVÍ- ROVNOVÁHA 

• Strava zvyšující napětí 

• Překysenení organizmu 

• Zelené potraviny 

• Biologické hodiny 



Klíčové vlastnosti zelených potravin 

• Klíčové vlastnosti zelených potravin GW: 
• Jsou přirozené - takové, jak narostly v přírodě, jsou první článek potravinového řetězce. 
• Jsou komplexní - stvořeny přírodou tak, aby fungovaly, nikdo je neupravuje. 
• Jsou čisté - bez konzervantů, pojidel a jakýchkoliv chemických látek. 
• Sytí a čistí zároveň -  obsahují velké množství vitamínů a minerálů, v takovém poměru jak je 

namíchala matička příroda.  Jsou lehce vstřebatelné. Dokážou v těle  uklidit i staré nečistoty (sníme 
průměrně 5 kg toxických látek ročně). 

• Obsahují chlorofyl, který podporuje imunitní systém, je protizánětlivý, hojivý,  chrání před 
slunečním zářením, řeší problémy s krví, je to deodorant. 

• Obsahují enzymy -  přinášejí energii, živost, radost, zodpovídají za všechny děje  
v organismu, bez nich se tělo unavuje a stárne (Wobenzym obsahuje 7 enzymů, ječmen více jak 20 
enzymů). 

• Zásadotvornost – dnešní moderní strava působí překyselení organizmu, z něhož často vznikají 
zdravotní problémy. Tělo to řeší tím, že bere vápník z kostí a zubů, což vede k dalším potížím. 
Konzumací zelených potravin se překyselení upravuje a dochází k okamžité úlevě příznaků, jako je 
pálení žáhy, nebo bolesti žaludku.  

• Antioxidační aktivita – chrání buňky před volnými kyslíkovými radikály i zevnitř. 
• JEČMEN A CHLORELLA tvoří dokonalý pár, jejich účinek se vzájemně  doplňuje  a násobí, funguje 

zde synergie. Proto je vhodné užívat je dohromady. 
 



CVIČENÍ SLUNÍČEK 

• Cvičení pro děti předškolního a mladšího školního 
věku inspirované systémem „Jóga v denním 
životě“ 
 

• www.cvicenislunicek.estranky.cz 
Rituály 
Poutavé příběhy 
Básničky a říkanky 
Rytmika a pohyb 
Jógové dechové techniky pro děti 
Jógové pozice pro děti 
Relaxace pro děti 

 

http://www.cvicenislunicek.estranky.cz/
http://www.cvicenislunicek.estranky.cz/


POWER JÓGA- cvičením proti 
stresu 

Základní prvky 
 
- Pozdrav slunci  
- Pozice bojovníků 
- Posilovací pozice 
- Balanční cviky 
-Závěrečná relaxace 
 



Power jóga 

 
• S Power jógou dokonale protáhnete a uvolníte tělo, 

načerpáte novou sílu a energii. Na cvičení přicházíte 
unaveni a vystresováni, ale domů odcházíte dobře naladeni 
a odpočati. 

•  Naučíte se techniky dýchání, jak průběžně kontrolovat 
dech, pracovat s tělem v rámci provádění pozic a dávat 
rozměr mnoha novým poznatkům a prožitkům. Je to cesta, 
která nekončí, a která vám umožňuje stále objevovat své 
tělo, duši a mysl. Rozvíjí psychickou a fyzickou kondici 
současně. Někomu stačí jen to „cvičení“, někdo se vydá dál 
a může poznávat více sám sebe 
 



Power jóga 

 



Odložte pohár 

• Preto keď dnes pôjdete večer spať, pamätajte: 
POLOŽTE POHÁR!" 


